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Samenvatting  

 

Ontwikkelingen in de regulering van ondernemingsbestuur in de Europese Unie – de 

vermarkting van bedrijfscontrole 

 

 

De controle over de onderneming is een van de belangrijkste vraagstukken in een kapitalistische 

samenleving. Was het twintig jaar geleden nog ondenkbaar dat ondernemingen zuiver georganiseerd 

waren ten faveure van aandeelhouders, vandaag de dag is dit steeds meer realiteit geworden. 

Aandeelkoersen bepalen het succes van de onderneming, en de markt heeft het voor het zeggen als het 

gaat om strategische beslissingen in de onderneming. De invloed van werknemers is significant 

afgenomen en managers worden door kritische aandeelhoudersvergaderingen en kwartaalcijfers 

gedirigeerd. Daarnaast zijn exorbitante optieregelingen meer regel dan uitzondering geworden. 

Corporate governance, oftewel ondernemingsbestuur, is al jaren een prominent onderwerp in de 

politieke en maatschappelijke discussie over de positie van de onderneming in de samenleving. 

 

In dit proefschrift staan bovenstaande ontwikkelingen centraal. Het beoogt antwoord te vinden op de 

vragen welke ontwikkelingen tot de huidige constellatie hebben bijgedragen en welke structurele 

veranderingen plaats hebben gevonden.  

 

Het proefschrift laat zien dat de antwoorden op deze vragen liggen besloten in de steeds verdergaande 

vermarkting van de onderneming, die vanuit de Europese Unie sterk is ondersteund. Sinds het begin 

van de jaren 80 heeft met name de Europese Commissie - onder het mom van de vorming van een 

gelijk speelveld -  erop aangedrongen dat ondernemingen afstand zouden doen van maatregelen 

waardoor de macht van de aandeelhouders beknopt wordt, zoals bijvoorbeeld preferente aandelen. 

Tegelijkertijd wordt de betrokkenheid van werknemers in het ondernemingsbestuur aan banden 

gelegd. Het beleid vanuit Europa om ondernemingen te ‘vermarkten’, valt grotendeels samen met de 

opkomst van het neoliberalisme als dominante ideologie, allereerst in de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk, en later in continentaal Europa. Dit heeft geleid tot uitholling van het Rijnlandse 

model en een Pan-Europese markt voor bedrijfscontrole. Dit vermarktingsproces zet de 

ondernemingen, haar bestuurders en werknemers, steeds verder onder druk, dat wil zeggen, onder de 

tucht van de financiële markten.  

 

Ondernemingsbestuur is uiteindelijk vooral een verdelingskwestie. Deze studie benadrukt dan ook de 

politieke natuur van de regulering van ondernemingsbestuur, in het bijzonder de rol van de overheid 

en wetgeving in het proces van vermarkting. Op basis van tientallen interviews met corporate 

governance experts en beleidsmakers laat dit onderzoek zien hoe dit politieke proces vorm heeft 



gekregen. De wet- en regelgeving richt zich steeds meer uitsluitend op de relatie tussen 

aandeelhouders en managers. De rechten van werknemers worden meer en meer verplaatst naar de 

terreinen van sociaal beleid en het arbeidsrecht, waardoor werknemers minder of geen invloed op 

ondernemingsbestuur kunnen uitoefenen. Dit onderzoek wijst eveneens op de cruciale rol van private 

groepen van deskundigen bij het formuleren en vormgeven van wet- en regelgeving op het Europees 

niveau. Het centrale argument van deze studie is dat de veranderingen in de regulering van 

ondernemingsbestuur een integraal onderdeel vormt van een politiek project in het kader van bredere 

kapitalistische herstructureringen in de Europese Unie. 

 

Dit proefschrift heeft een kritische benadering op de internationale politieke economie, met name 

geïnspireerd door theorieën van Gramsci, maar ook gebruik makend van andere kritische 

staatstheorieën. Door de regulering van ondernemingsbestuur vanuit een kritisch politiek-economisch 

perspectief te benaderen komt de onderneming als sociale relatie centraal te staan. Dit in tegenstelling 

tot de opvatting, dominant onder neoklassiek geschoolde economen en centraal in het Angelsaksische 

model, waarin de aandeelhouder wordt gezien als een alleenheerser over ‘zijn’ onderneming. De 

onderneming wordt in deze opvatting gezien als slechts een set van contractuele relaties waarin de 

aandeelhouders managers inhuren om zoveel mogelijk ‘waarde’ uit het productieproces te pompen en 

aan hen uit te keren (in de vorm van dividend of koersstijgingen). Corporate governance staat in dit 

perspectief voor een mechanisme dat de belangen van aandeelhouders en managers gelijkschakelt. Om 

dit te bereiken is het creëren van liquide kapitaalmarkten inclusief een overnamemarkt essentieel, 

zodat delen van bedrijven (aandelenpakketten) , maar ook hele bedrijven kunnen worden verhandeld. 

In deze vorm van aandeelhouderskapitalisme gaat het om de ‘vermarkting’ van de onderneming zelf. 

De onderneming is daarmee zelf tot waar geworden.  

 


